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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2020. július 30.-i 

127. számú HATÁROZAT 

A ”Tűzoltószertár építése – SF fázis” beruházásnak a műszaki-gazdaság dokumentációjának és a 

műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Alelnökének a 19676/23.07.2020. sz. jóváhagyási beszámolóját, a 

Műszaki Igazgatóság, Beruházási és Közbeszerzési Szolgálat – Beruházási Osztály 

19726/24.07.2020. sz. szakjelentését, a Gazdasági Igazgatóság 19752/24.07.2020. sz. jelentését, a 

Jogügyi Szolgálatnak a 19767/24.07.2020. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok 

véleményezését, 

Tekintettel, a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalat kérésére, 

amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 18476/13.07.2020. sz. alatt iktattak, valamint a Bukarest-i SC 

Teche Construct Solutions S.R.L. tervező által készített műszaki-gazdasági dokumentációra, 

Az utólag módosított és kiegészített, a közalapokból finanszírozott beruházási 

létesítményekhez/projektekhez tartozó műszaki-gazdasági dokumentációk elkészítésének a 

lépéseire és keret-tartalmára vonatkozó 907/2016. sz. Kormányhatározat 7. és 10. cikkely 

előírásainak a betartásával, 

Az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés ”b” betű, megerősítve a (3) bekezdés ”f” 

betűvel, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés rendelkezéseinek alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja, a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö. Ü. V. keretében kivitelezésre 

kerülő, ”Tűzoltószertár építése – SF fázis” beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációját és a 

műszaki-gazdasági mutatóit, a Megvalósíthatósági Tanulmány I. megoldása szerint, a beruházásnak 

9.239.974,61 lejes összértékébe (19%) HÉA-val együtt, amelyből Építkezés-szerelés (C+M): 

6.960.258,62 lej (19%) HÉA-val együtt, a jelen határozatnak a szerves részét képező Melléklet és 

általános költségelőirányzat szerint. 

2. cikkely Jelen határozatot közlik, a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Önálló Ügyvitelű 

Vállalatnak, a Maros Megyei Tanácsnak a Műszaki Igazgatóságával és a Gazdasági 

Igazgatóságával, amelyek felelni fognak a végrehajtásáért.  

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 
BERUHÁZÁSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZOLGÁLAT 

 

 

19676/23.07.2020. sz.  

IX/B/1 akta 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A ”Tűzoltószertár építése – SF fázis” beruházásnak a műszaki-gazdaság dokumentációjának és a 

műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozó határozattervezethez 

 

A Maros megye Vidrátszeg település területén, a DN 15 mentén a 14,5 km-nél található ingatlan, 

Maros Megye köztulajdonában, a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Önálló Ügyvitelű 

Vállalat ügykezelése alatt van, 958.055 nm felülettel és S=3774 nm felülettel, amely a 

Légiközlekedési Szolgálatok Romániai Igazgatóságának az ügyintézési joga alatt áll. Az ingatlan, 

az 51365 Ungheni Telekkönyvbe van bejegyezve és az 51365. kataszteri szám alatt található. 

A Maros Megye 2020. évi általános költségvetésének a jóváhagyásáról és egyes költségvetési 

intézkedéseknek a meghatározásáról szóló 17/20.02.2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal, a 

7. melléklet, 84.C költségvetési fejezet, 20. pozíció szerint, jóváhagyták, a Marosvásárhely-i 

"Transilvania repülőtér" Ö. Ü. V. keretében, a ”Tűzoltószertár építése” beruházásnak a 

Megvalósíthatósági Tanulmányának, a dokumentációjának az elkészítéséhez szükséges alapokat. 

A Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér, a beruházásnak a haszonélvezői minőségébe, az 

5279/13.07.2020. sz. átirattal, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 18476/13.07.2020. sz. alatt 

iktattak, megküldte a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö. Ü. V. keretében kivitelezésre 

kerülő, ”Tűzoltószertár építése” beruházásnak műszaki-gazdaság dokumentációját és a műszaki-

gazdasági mutatóit, az utólag módosított és kiegészített, a helyi pénzügyekre vonatkozó 273/2006. 

sz. Törvény 44. cikkely előírásai alapján. 

A tervező két műszaki-gazdasági megoldást javasol, amint következnek: 

I. műszaki-gazdasági megoldás, a beruházásnak az összértéke 9.239.974,61 lej (19%-os) HÉA-val 

együtt, amelyből Építkezés-szerelés (C+M): 6.960.258,62 lej (19%-os) HÉA-val együtt; 

II. műszaki-gazdasági megoldás, a beruházásnak az összértéke 10.868.453,86 lej (19%-os) HÉA-val 

együtt, amelyből Építkezés-szerelés (C+M): 8.406.946,27 lej (19%-os) HÉA-val együtt. 

A tervező az 1. megoldást javasolta. 

A 18728/16.09.2019. sz. Városrendezési engedéllyel a következő véleményezések és beleegyezések 

voltak beszerezve: 

- a Román Polgári Repülési Hatóság 35426/2028/10.04.2020. sz. véleményezése; 

- a Compania Aquaserv SA 8835/V/B/6/31.10.2019. sz. véleményezése; 

- a Delgaz Grid SA 211983590/ 11.10.2019 sz. véleményezése; 

- a SDEE Transilvania Sud 70301925954/23.10.2019. sz. véleményezése; 

- a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség 13143/10.10.2019. sz. értesítés osztályozás; 
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A Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér, a beruházásnak a haszonélvezői minőségébe, a 

18728/16.09.2019. sz. Városrendezési engedélyben felsorolt véleményezések/beleegyezésekkel 

együtt megküldte a Megvalósíthatósági Tanulmány fázis műszaki-gazdasági dokumentációját, 

belefoglalva a következő dokumentumokat: 

- Geo technikai tanulmány, 130/2019. sz.; 

- Geo technikai tanulmányt ellenőrző referátum, 1605/19.08.2019. sz.; 

- A 907/2016. sz. Kormányhatározat szerint összeállított általános költségelőirányzat; 

- Topográfiai terv, 1:500 léptékű; 

- Tájékoztató Telekkönyvi kivonat, 51365/UAT Ungheni számmal, együtt az 1. rész 1. 

mellékletével; 

- A beruházási munkálatok kivitelezési grafikonja. 

A dokumentációt a 4605/18.06.2020. sz. Átvételi Jegyzőkönyvvel vették át. 

A dokumentáció ellenőrzésének a következtében és tekintettel arra, hogy azt az utólag módosított és 

kiegészített, a közalapokból finanszírozott beruházási létesítményekre/projektekre vonatkozó 

műszaki-gazdasági dokumentációknak az összeállítási fázisaira és keret-tartalmára vonatkozó 

907/2016. sz. Kormányhatározat előírásai szerint állították össze,  

Alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

 

 

ALELNÖK 

Ovidiu Dancu 
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